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Η 

                          ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

                                     ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  

Συνήλθε στις 13 Μαΐου 2022 για να εξετάσει την από 13.04.2022 

Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ενιαία Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 542/13.04.2022 του προσφεύγοντος 

οικονομικού φορέα «…», με διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στα …, οδός 

…, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, εφεξής ο «προσφεύγων». 

Κατά του «…» και κατά της με αριθμ. 10062/07-04-2022 απόφασης του 

αναθέτοντος φορέα, με την οποία εγκρίνεται το από 04-04-2022 «Πρακτικό 

Νο …» της Επιτροπής του διαγωνισμού, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο 

απορρίφθηκε η προσφορά του προσφεύγοντος, εφεξής «η προσβαλλομένη» 

και 

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «…», που εδρεύει στο 

…, οδός …, εφεξής «ο παρεμβαίνων». 

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη. 

Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων αιτείται την απόρριψη της 

ασκηθείσας προσφυγής και τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλομένης. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, εν προκειμένω, ο αναθέτων φορέας με την υπ' αριθμ. … 

διακήρυξη του προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.250,00€, πλέον Φ.Π.Α. 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: α. Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (27.500,00 €) για 

διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών β. Δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσια 

πενήντα ευρώ (13.750,00 €), που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης (βλ. 
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άρθρο 1.3 της διακήρυξης). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες καθαριότητας του κτιρίου της 

…», για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της. Η 

εν λόγω διακήρυξη καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του … (…) στις 

27.01.2022, ενώ ο διαγωνισμός διενεργείται εκτός ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Επειδή, η υπό εξέταση προσφυγή ασκήθηκε στις 13-04-2022 

ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και κοινοποιήθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ στον αναθέτοντα φορέα. 

Για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο συνολικού ποσού 

600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, την πληρωμή στην 

τράπεζα και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης 

δέσμευσης).  

 3. Επειδή, ο αναθέτων φορέας την 13-04-2022 προέβη σε 

κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Περαιτέρω, στις 21-04-2022 ο παρεμβαίνων άσκησε παρέμβασή του κατά της 

ασκηθείσας προσφυγής. 

4. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 801/2022 Πράξη Μονομελούς Κλιμακίου 

της ΕΑΔΗΣΥ, ορίσθηκε ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε ο αναθέτων 

φορέας να υποβάλει τις απόψεις του επί της υπό εξέταση προσφυγής. 

5. Επειδή, ο αναθέτων φορέας απέστειλε στην ΕΑΔΗΣΥ τις από 28-04-

2022 απόψεις του επί της ασκηθείσας προσφυγής. 

6. Επειδή, η Οδηγία 2014/25/ΕΕ μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη 

τάξη με τον ν. 4412/2016, (Α' 147/8.8.2016), ο οποίος, ορίζει, στο άρθρο 1 

παρ. 1, ότι «Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2014 [...], β) της 

Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Φεβρουάριου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 

και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και 

γ) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και της 

92/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουάριου 1992, όπως 
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τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και τα άρθρα 46 και 47 της 

Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.». Το Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του νόμου 

4412/2016 φέρει τον τίτλο «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

πρώην Εξαιρούμενων Τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)» και, μεταξύ άλλων, 

περιέχει, στα άρθρα 224, 229, 235 και 236 διατάξεις αντίστοιχες με τις 

προεκτεθείσες ρυθμίσεις των άρθρων 4, 9, 15 και 16 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ. Περαιτέρω, το Βιβλίο IV του ίδιου νόμου, που φέρει τον τίτλο 

«Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», ορίζει, στο 

άρθρο 345 παρ. 1, ότι «1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 

374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης και τροποποίησης συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη 

αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118 και 328 περί απευθείας ανάθεσης, 

και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας των άρθρων 119 και 329», στο άρθρο 346, ότι «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να 

ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368. 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται 

να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής 

του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και 

αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων 

δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372» και στο άρθρο 360, ότι «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσής ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
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υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 

ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 2. Η άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 

διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 

αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 

εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1».  

7. Επειδή, με το άρθρο 9 του ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς 

ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη 

των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 193) ορίστηκαν τα εξής: «1. Με 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός μηνός από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στη 

ΔΕΗ δυνάμει του ν. 4449/2017 (Α΄7) προστίθενται δύο (2) μέλη, που 

επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα 

των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και είναι ανεξάρτητα από 

την εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Η 

θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, ως προς δε 

τα μέλη Δ.Σ., η θητεία παύει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της 

ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. της …. 2. Έργο της Επιτροπής, πέραν των 

οριζομένων στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 είναι: (α) Ο έλεγχος και η 

παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση. (β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας 

ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει 

συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη 

μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας Προμηθειών 

με την εταιρική στρατηγική και πολιτικές. (γ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας 

Προμηθειών της εταιρείας. Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της 

Επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, 
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εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας. 3. […] 4. Η ανάθεση των συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της …. άνω και κάτω των χρηματικών 

ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, γίνεται 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, 

κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση, την εκτέλεση και 

την έννομη προστασία κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η ισχύς της παρούσας 

παραγράφου εκκινεί από τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Επιτροπής 

Ελέγχου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. […]». Εξάλλου, με την 

απόφαση της 08ης Μαΐου 2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της …, 

στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στη … δυνάμει του ν. 4449/2017 

(Α΄7) προστέθηκαν δύο (2) μέλη, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η δε 

νέα ως άνω πενταμελής Επιτροπή, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13 Μαΐου 

2020 (Πρακτικό 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της …). 

Περαιτέρω, με τη με αριθμό 53/19-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της … εγκρίθηκε Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της … στο άρθρο 35 του οποίου ορίζεται ότι «1. Ο παρών 

Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών αρχίζει να ισχύει από την 

20η Μαΐου 2020 και καταργεί κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση, που είναι αντίθετη 

με τις διατάξεις του. 2. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις οποίες 

έχουν ήδη δημοσιευθεί προκηρύξεις ή βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης ή 

κατακύρωσης ή υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, διενεργούνται με βάση 

τις αντίστοιχες Διακηρύξεις. 3. Για θέματα συμβάσεων πάνω από τα ενωσιακά 

όρια που δεν αντιμετωπίζονται με τον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν 

συμπληρωματικά οι προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου, όπως μεταφέρθηκαν 

με το ν. 4412/2016 στην ελληνική έννομη τάξη.» 

8. Επειδή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, οι διαδικασίες ανάθεσης 

συμβάσεων πάσης φύσεως από τη … (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) 

άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για 

τις δημόσιες συμβάσεις, από τις 13-05-2020, οπότε συγκροτήθηκε σε σώμα η 

νέα εμπλουτισμένη, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

4643/2019, Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, δεν υπάγονται πλέον στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 4412/2016, συνακόλουθα ούτε και στις διατάξεις των 
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άρθρων 346 και 360 επ. του Βιβλίου IV περί έννομης προστασίας του νόμου 

αυτού, αλλά διενεργούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα από 20-05-2020 

Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά 

παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία, με μόνη την επιφύλαξη των 

διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.  

9. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 20 του Κανονισμού Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών της … (εφεξής «Κανονισμός»), σχετικά με τις 

Ανοιχτές Διαδικασίες, ορίζονται τα εξής: «1. Κάθε Οικονομικός Φορέας 

ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη …, η οποία εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να 

προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης, που 

σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα 

συμφέροντά του. Για την προσφυγή ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται 

στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι 

προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων 

ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, 

που ο Νόμος προβλέπει. 2. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων, που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι 

Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση εκτελεστές 

πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, τις 

οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντά τους. Οι ενστάσεις 

υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο της …, το οποίο αναφέρεται στη 

Διακήρυξη, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η 

προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. Η εκδίκαση των 

ενστάσεων γίνεται από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη όργανα της … εντός 

προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερών από την υποβολή τους. Μετά την 

παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψή τους. Η σχετική 

απόφαση γνωστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία 

Διακήρυξη. Η άσκηση ένστασης αναστέλλει την πρόοδο του διαγωνισμού. 3. 

Για τις περιπτώσεις συμβάσεων που διενεργούνται με απλοποιημένες 

διαδικασίες (Άρθρο 4, παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού) τυχόν διαμαρτυρία 
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οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, τίθεται υπόψη του 

αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη σύναψη της Σύμβασης κατά τη 

φάση της έγκρισης της σύναψης της σύμβασης.» Περαιτέρω, τα κατώτατα 

όρια του άρθρου 235 (Βιβλίο ΙΙ) του ν.4412/2016, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2021/1953 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της 

ΕΕ L398/25 της 11.11.2021) που εφαρμόζονται για τη διετία  1.1.2022 – 

31.12.2023 είναι 431.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών/ υπηρεσιών. 

10. Επειδή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, εφόσον το αντικείμενο 

μιας σύμβασης αποτελεί προμήθεια ή υπηρεσία και η εκτιμώμενη αξία του 

υπερβαίνει τις 431.000,00€, για την έννομη προστασία των συμμετεχόντων 

στη διαδικασία ανάθεσης μια σύμβασης από τη … και τις θυγατρικές της, 

όπως, εν προκειμένω … κλπ (βλ. άρθρο 10 Ν. 4643/2019) εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης 

Προδικαστικών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν, διαφορετικά 

ασκείται ένσταση στο αρμόδιο όργανο της … (βλ. και ΑΕΠΠ Ε26 / 2020).  

11. Επειδή, άλλωστε, σε συνέπεια με τα ανωτέρω σύμφωνα με την 

υπό κρίση διακήρυξη, άρθρο 3.4 «Ενστάσεις» : «Οι ενδιαφερόμενοι 

Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση κάθε εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη του … ή και διάταξη της Διακήρυξης, τις οποίες θεωρούν 

ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντά τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο … 

σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη 

πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. Ειδικά οι ενστάσεις κατά της 

διακήρυξης υποβάλλονται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διακήρυξης 

στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της γνωστοποίησης και της 

υποβολής των προσφορών. Οι ενστάσεις των οικονομικών φορέων 

αντιμετωπίζονται ως διαμαρτυρία και τίθενται υπόψη του αρμοδίου οργάνου 

του … για τη σύναψη της σύμβασης κατά την έγκριση σύναψης αυτής[…]». 

12. Επειδή, κατόπιν όσων εκτέθηκαν ανωτέρω υπό σκέψεις 6-11 και 

ειδικότερα λαμβανομένου υπόψη ότι η αξία του υπό κρίση διαγωνισμού 
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υπολείπεται των κατώτατων ορίων της ΕΕ, ο υπό κρίση διαγωνισμός δεν 

εμπίπτει στη δικαιοδοσία της ΕΑΔΗΣΥ. Συνεπώς, η ΕΑΔΗΣΥ δεν είναι 

καθ’ύλην αρμόδια να κρίνει επί της ανωτέρω ένστασης που απαραδέκτως 

ασκήθηκε ως προδικαστική προσφυγή ενώπιον της κι, επομένως αυτή πρέπει 

ν’απορριφθεί ως απαράδεκτη. Ομοίως δε πρέπει ν’απορριφθεί και η 

παρέμβαση που ασκήθηκε για την απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής και 

τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλομένης. 

13. Επειδή, κατόπιν της προηγούμενης σκέψης πρέπει να καταπέσει το 

καταβληθέν παράβολο. 

 

 Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προσφυγή. 

Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 13-05-2022 και εκδόθηκε στις 24-05-

2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


